Projekt protokołu Nr XLIII /2017 z sesji Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 26 czerwca 2017 roku

Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak otworzyła XLIII sesję Rady Powiatu
Trzebnickiego. Przedstawiła proponowany porządek obrad, który przedstawia się
następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów nr XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII z sesji Rady
Powiatu Trzebnickiego.
3. Informacja Starosty o pracach Zarządu i o wykonaniu uchwał Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Trzebnickiego za 2016 rok oraz
sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok i udzielenie absolutorium Zarządowi
Powiatu Trzebnickiego:
a) sprawozdanie finansowe Powiatu Trzebnickiego za 2016 rok oraz sprawozdanie z
wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2016 rok,
b) opinia RIO we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu
Trzebnickiego za 2016 rok ,
c) informacja o stanie mienia Powiatu Trzebnickiego za 2016 rok,
d) stanowisko Komisji Rewizyjnej - wniosek o udzielenie absolutorium,
e) opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu Trzebnickiego za 2016 rok,
6. Podjęcie uchwał:
1) Uchwała ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Trzebnickiego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu;
2) Uchwała ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Trzebnickiego za 2016 rok;
3) Uchwała ws. zmiany w budżecie Powiatu Trzebnickiego na 2017 rok;
4) Uchwała ws. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata
2017-2027;

5) Uchwała ws. emisji obligacji Powiatu Trzebnickiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu;
6) Uchwała ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy za 2016 rok;
7) Uchwała ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki
Długoterminowej w Żmigrodzie za 2016 rok;
8) Uchwała ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny na rzecz
Powiatu Trzebnickiego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność
Gminy Żmigród;
Pan Starosta Waldemar Wysocki zaproponował wprowadzenie zmiany do porządku obrad a
mianowicie dodanie dwóch nowych projektów uchwał. Jedna z nich to w/w przez Panią
przewodniczącą Małgorzatę Matusiak. Pan Starosta przedstawił informacje dotyczące
słuszności podjęcia tej uchwały oraz drugi projekt uchwały a mianowicie:
Uchwała ws. zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego z możliwością wykupu koparki
kołowej wraz z osprzętem w ramach przedsięwzięcia pn. „ Polepszenie jakości utrzymania
dróg powiatowych poprzez dosprzętowienie parku maszynowego Zarządu Dróg Powiatowych
w Trzebnicy. W kwestii tej zarząd doszedł do wniosku, iż jest potrzeba zakupu dodatkowej
maszyny dla Zarządu Dróg Powiatowych.
GŁOSOWANIE NAD WPROWADZENIEM PIERWSZEGO PROJEKTU UCHWAŁY:
14 – za; / wyszedł radny Łukasz Budas /.
GŁOSOWANIE NAD WPROWADZENIEM DRUGIEGO PROJEKTU UCHWAŁY:
15 – za; / doszedł radny Łukasz Budas /.
GŁOSOWANIE NAD CAŁYM PORZĄDKIEM OBRAD WRAZ ZE ZMIANAMI:
15 – za;
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie obrad.
Ad. 2
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII Rady
Powiatu Trzebnickiego.
GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM WSZYSTKICH RAZEM :
15 – za;
Ad. 3
Informacja Pana Starosty

/ Sprawozdanie z prac zarządu w okresie międzysesyjnym od 6 marca 2017 roku do 26
czerwca 2017 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu /.
Pan Damian Sułkowski: Z Pana sprawozdania wynika, że wszystkie wnioski złożone do
zarządu były rozpatrzone pozytywnie czy były takie wnioski, które nie zostały rozpatrzone
negatywnie przez zarząd powiatu?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Negatywnych nie było. Było kilka wniosków, które
wymagały dodatkowej analizy.
Pan Damian Sułkowski: Na ostatniej komisji była dyskusja nt. sprawozdania finansowego ze
szpitala w Żmigrodzie. Słyszałem takie informacje, że szpital składał wnioski na
dofinansowanie do zakupu nowych łóżek ja nigdy na sprawozdaniu nie słyszałem o
informacji, że został zaakceptowany dlatego ja uważam, że powinny być też przedstawiane
wnioski do dalszej analizy czy wnioski, które zostały odrzucone wtedy mamy obraz pełnej
analizy sytuacji. Bo tak wynika, że zarząd tak cudownie wszystkich życzenia spełnia.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Jeżeli chodzi o wniosek Pana dyrektora o zwiększenie
ilości łóżek to Pan dyrektor nie składał jego do zarządu natomiast składał ten wniosek do
Wrocławia do właściwej jednostki. On został złożony do NFZ tam w drodze konkursu NFZ
rozpatrywał wniosek Pana dyrektora.
Pan Damian Sułkowski: Panie Starosto wyszedł Pan z komisji i Pan tego nie słyszał, że
wniosek skierowano do zarządu powiatu.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Zarząd powiatu nie może zwiększyć ilość łóżek w szpitalu.
Pan Damian Sułkowski: Ale może dofinansować szpital.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Dofinansuje zakup komputera i oprogramowania, który jest
niezbędny do jego funkcjonowania.
Pan Robert Adach: Z tego co wiem to konkursu na rehabilitacje nie było kilka lat, Pan
dyrektor podpisuje aneksy do konkursu, który się odbył trzy lata temu. Konkurs będzie za
chwilkę po wprowadzeniu sieci rehabilitacja będzie wyłączona z sieciowania i niewątpliwie
Pan dyrektor będzie musiał wystartować w konkursie i w tym przypadku trzeba będzie
wykazać gotowość do realizacji takiej ilości łóżek. W dzisiejszej sytuacji szpital nie może
zwiększyć ilości łóżek bo nie ma jak. Tam jest budynek, który można przystosować albo
generalnie przerobić. Jeśli chcemy startować w konkursie i zwiększyć ilość łóżek w szpitalu
to musimy wykazać, że mamy te łóżka już gotowe w innym przypadku nie możemy tego
wykazać.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Szanowny Panie radny nie wiem czy Pan pamięta jak radny
Pan Zarentowicz zabiegał o to aby zwiększyć ilość łóżek w szpitalu w Żmigrodzie była
propozycja na opiekę długoterminową ze strony Szwajcarów byłoby to bardzo korzystne dla
szpitala aby pozyskiwać środki. Zarząd zaproponował radzie aby pieniądze z drogi Nowe
Domy i Borek droga ta nie zostanie wykonana aby te pieniądze przekazać na adaptację
pomieszczenia gdzie kiedyś mieściła się obrona cywilna w Żmigrodzie na cele biurowe a tam
gdzie jest biuro gdzie jest oddział dziecięcy zrobić opiekę długoterminową rada się nie
zgodziła.
Pan Damian Sułkowski: Ja tylko przypomnę, iż z tych pieniędzy miał być zakupiony
radiowóz dla Trzebnicy i 50 tysięcy na projekt przystosowanie szpitala. Później na moje
pytanie Pan zaprzeczył znowu a Pan Wicestarosta Trela powiedział, że projekt będzie
gotowy, na to są pieniądze i projekt będzie realizowany. Nie było mowy Panie Starosto o 300
tysiącach dla szpitala tylko o 50 tysiącach na projekt.
Pan Robert Adach: Jaki jest % udział wniosków jakie Państwo zatwierdziliście na dotacje
udział w różnego rodzaju imprezach do tych co nie zatwierdziliście? Bo przecież nie
mogliście ich wrzucić do ponownego rozpatrzenia bo przecież ich była by już setka.

Drugie pytanie do Pana Sekretarza ze względu na to, że to strasznie dużo czasu zajmuje czy
moglibyśmy protokoły z obrad zarządu umieszczać na BIP-ie i wtedy mamy jakieś pytania.
Bo po pierwsze zawsze jest podejrzenie, że Pan Starosta czyta to co chce a tego czego nie
chce nie czyta tym samym nie możemy się odnieść do posiedzeń zarządu po drugie jest chyba
łatwiej przeczytać taki protokół niż wyławiać z tekstu czytanego pewne niuanse.
Pan Jan Hurkot: To czytanie chyba Państwa bardzo nudzi, mnie przynajmniej bardzo znudziło
i to nie jest aluzja do Pana Starosty tylko do systemu który mamy. Natomiast chciałbym
zapytać Pana Starostę o odpady medyczne w Trzebnicy, które to zostały tam wysypane. Jak
się przedstawia tam sytuacja?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Ciekawa rzecz bo to się dzieje na terenie gminy Prusice.
Gmina Prusice walczyła w czwartek dwa tygodnie temu od godziny 10 w tym temacie.
Natomiast ja się o tym dowiedziałem o godzinie 21:30 w nocy o od 21:30 do 22:30
dzwoniłem po wszystkich tych, którzy wchodzą w skład zarządzania kryzysowego do komisji
bezpieczeństwa do wszystkich tych naczelników i na godz. 8 rano w piątek zwołałem tam na
miejscu komisję bezpieczeństwa gdzie na miejscu okazało się jak to mówi się pięknie, że są
to wywiezione odpady medyczne pomieszane z odpadami komunalnymi tam osobiście
widziałem strzykawki igły do strzykawek widziałem rurki takimi jak posługuje się
stomatolog. Natomiast rekultywacja tego terenu na, którym bywa Urząd Marszałkowski od
strony lasu zakładała, że ma być tam oni to tak ładnie nazwali R5 a R5 jest to, iż można
dokonać tam rekultywacji poprzez gróz i poprzez ziemię a nie poprzez ten materiał, który
został dostarczony. Tam zostało ileś tirów przywiezionych i mieszkańcy sami nie potrafią
określić ile tirów zostało tam wywiezionych. Próbowano to zasypać, dopiero mieszkańcy jak
stamtąd poczuli smród i tam przyszli zdołali zatrzymać jednego tira z nich. Na drugi dzień
policja zarekwirowała tira, kierowca uciekł zostały pobrane próbki. Ja jeszcze nie mam
wyniku tych próbek ale jest Pani z sanepidu i na pewno nam wszystko wyjaśni.
Pan Sławomir Zarentowicz: Ale z tego co mi wiadomo w dalszym ciągu są tam wywożone
tirami śmieci nie wiem czy ktoś to kontroluje i tam jak byliśmy na wizji lokalnej to jeden staw
jest już cały zasypany a drugi do połowy i cały czas są dowożone te śmieci a jeszcze Pan
Starosta nie powiedział o pochodzeniu tych śmieci. To jest z Niemiec tak?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Ja mam informację od Pana Burmistrza z Prusic, który
oficjalnie przekazał informację, iż list przewozowy jest sfałszowany, że list przewozowy jest
z Niemiec ja tego listu nie widziałem, natomiast jeśli chodzi o szczegóły to Pani inspektor z
sanepidu na powie. Poproszę również Panią naczelnik od środowiska żeby również nam w tej
kwestii powiedziała.
Pani inspektor z sanepidu poinformowała, iż Powiatowa Inspekcja Sanitarna nie prowadzi
nadzoru nad żadnymi kopalniami ani żadnymi wyrwiskami. Inspekcja sanitarna prowadzi
nadzór nad jakością wody do spożycia i nad jakością wody służącą np. do kąpieli. Natomiast
inne cieki wodne i zbiorniki wodne nie są badane przez inspekcję sanitarną zwłaszcza jeśli się
to dobywa na terenach prywatnych lub terenach kopalni czy na terenach wyrwiska. Takie
uprawnienia ma Urząd Górniczy jeśli jest to własność górnicza i ewentualnie gmina jeśli jest
to na terenie gminy oraz właściciele i prywatni inwestorzy.
Pani inspektor poinformowała również, iż to od mieszkanki z Pawłowa dowiedziała się o w/w
wysypisku oraz o fakcie, że władze gminy Prusice podjęły odpowiednie kroki aby ten
proceder jak najszybciej wyjaśnić. Pracownicy sanepidu pojechali na to miejsce, spisali
protokół, zostały pobrane próbki wody, której wynik ma być niebawem.
Pan Sławomir Zarentowicz: Dobrze, że istnieje taka komisja bezpieczeństwa, której
przewodniczy Pan Starosta ale okazuje się, że jesteśmy bezsilni. Pani z sanepidu nie może
nic, Pani ze środowiska nie może nic. Jedyną instytucją, która może to wziąć na siebie jest
policja. Zwykłe doniesienie jedynie oni mogę przeciwdziałać takim sytuacją. Mieszkańcy tej
okolicy są przerażeni być może stracili swój majątek całego życia bo nikt im nie chce pomóc.

Pan Starosta jako jedyny próbuje zmusić służby do interwencji. Czy ktoś z tych służb jest w
stanie nam powiedzieć co jest tam zasypywane nikt nie odpowie bo to jest własność prywatna
tylko instytut górniczy a my biernie siedzimy, przyglądamy się i tym mieszkańcom możemy
jedynie współczuć. Mamy spotkanie 4 lipca inwestor, właściciel, spółka chcą się spotkać z
mieszkańcami chcą zgody, będą tłumaczyć, że zapewne będą wywozić śmieci zgodnie z tymi
listami przewozowymi i co dalej? Trzy tygodnie minęło a my nadal nie mamy tych wyników
tych wartości na dzień dzisiejszy nic nie możemy odpowiedzieć tym mieszkańcom.
Pan Robert Adach: To nie jest już pierwszy raz w powiecie trzebnickim gdzie doszło do
jakiegoś zdarzenia w zakresie zarządzania kryzysowego. Jeszcze za czasów mojego
poprzednika Marka Kolińskiego doszło do pewnej wywrotki cysterny z paliwem i tak
zareagowaliśmy jak mówi procedura. W momencie kiedy sanepid mówi, że to nie są jego
kompetencje policja, że to nie ich kompetencje w kontekście zagrożenia życia mieszkańców.
Tam po pierwsze jest kwestia zatrucia wód gruntowych istnieje możliwość zagrożenia
epidemiologicznego bo przecież nie wiemy co było jakie bakterie jakie wirusy zostały
przywiezione z tymi odpadami. Wiem z doświadczenia, że takowe wirusy czy bakterie mogą
się bardzo szybko przemieszczać. Tamtym razem w trybie pilnym mój poprzednik wyłonił w
trybie pilnym, bez przetargowym wykonawcę, który miał to w szybko sposób zutylizować te
środki, które zagrażały życiu i zdrowiu mieszkańcom. Jeżeli policja i sanepid twierdzą, że to
nie są ich kompetencje to przecież ustawa o zarządzaniu kryzysowym mówi, że takie
kompetencje daje Staroście. Przecież jest rezerwa w naszym budżecie 100 tysięcy na właśnie
takie działania trzeba więc szybko to zareagować wyzbierać przynajmniej to co ma znamiona
odpadów medycznych. Są firmy prywatne, które się w tym specjalizują i nie bacząc na koszty
zabezpieczyć miejsce w zakresie szerzenia się potencjalnego zagrożenia.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: To co Pan mówi to wszystko się działo w 2006 roku kiedy
cysterna z paliwami płynnymi pod miejscowością Sanie uległa tam wypadkowi. My dopiero
miesiąc temu zawarliśmy ugodę z tymi ludźmi to Ci ludzie podali powiat trzebnicki do sądu
ten Pan już teraz spadkobiercy Jego są za to żeśmy zrobili tak jak Pan to mówi żeśmy nie
konsultowali z nikim, wynajęliśmy jakąś firmę z Poznania i zawarliśmy Panie radny ugodę,
która nas kosztowała 60 tysięcy wszystkie sprawy w sądzie żeśmy przegrali. 60 tysięcy po
zwarciu ugody mieliśmy spadkobiercom wypłacić . Wszystkie sprawy od 2006 roku do
miesiąc temu przegraliśmy.
Pan Sławomir Zarentowicz: Chciałem tylko dopowiedzieć, że na terenie gminy Prusice jest
jeszcze siedem takich dziur z tym, że to wyrwisko ludzie widzą bo się obok przejeżdża.
Pani Naczelnik Wydz. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Ewa Długosz
poinstruowała o procedurze w związku z nielegalnie powstałym wysypiskiem śmieci.
Pan Robert Adach: W momencie jeśli zachodzi zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców
powiatu to czy jako służby czy to przy pomocy decyzji Starosty na mocy ustawy o
zarządzaniu kryzysowym czy też Pan jako Komendant Straży Pożarnej mamy takie
kompetencje?
Pan Komendant Powiatowej Straży Pożarnej ……….. : Jeżeli mówimy o sytuacjach
dynamicznych związanych z klęskami żywiołowymi w tym momencie działami natomiast tu
jest sytuacja związana z wysypywaniem śmieci. Nie chcę Państwa wprowadzić w błąd i nie
zajmę stanowiska jednoznacznego dla mnie jako dla straży pożarnej działania związane z
pożarami czy klęskami żywiołowymi są dynamiczne co do tego nie mam wątpliwości
natomiast tu jest informacja co do wysypywania śmieci i nie chciałbym Państwa wprowadzić
w błąd nie mam w głowie ustawy o zarządzaniu kryzysowym przepraszam, że nie zajmę
stanowiska jednoznacznego.
Pan Wicestarosta Jerzy Trela: Za gospodarowanie odpadami odpowiada wójt, burmistrz
gminy na której to jest. Jeżeli potraktować to jako nielegalne wysypisko to wójt gminy
Prusice powinien to zabezpieczyć.

Pan Janusz Szydłowski: Jest jeszcze jedna inspekcja, która mogłaby się tym zająć a
mianowicie można by zaalarmować Inspekcję Transportu Drogowego, która ma odpowiednie
uprawnienia i myślę, że do kontroli dokumentów i towaru, który zostaje przewożony.
Pan Robert Adach: Często bywa tak, że rekultywuje się niezgodnie z decyzją. Po pierwsze
rekultywuje się jakimiś materiałami, które nie zagrażają życiu i zdrowiu mieszkańców a drugi
temat tu nie ma nic wspólnego o tym o czym Państwo tu mówicie bo to jest temat związany z
ochroną życia i zdrowia mieszkańców i tu obowiązuje ustawa o zarządzaniu kryzysowym. I
teraz w jaki sposób my stwierdzamy, że doszło do zdarzenia krytycznego dla mieszkańców.
Stwierdzamy albo za pomocą badań i do dzisiaj nikt nie stwierdził jaki to dzisiaj mamy
zagrożenie epidemiologiczne czy te odpady medyczne nie przyniosły ze sobą jakichś
chorobotwórczych związków. Dzisiaj każdy z Was mówi, że działaliście dobrze a po trzech
tygodniach takiej odpowiedzi nie mamy i wtedy Starosta ma prawo ingerować pieniędzmi
publicznymi żeby zabezpieczyć takie zdarzenie i wejść na tą prywatną posesję a to co Pani
Naczelnik opowiada jest oczywiście prawda tylko w normalnym trybie w którym nie
występuje zagrożenie życia dla ludzi. Od godziny mówimy, że coś ktoś zbadał ale do dzisiaj
nie wiemy co to za odpady czy ze szpitala zakaźnego czy z domu starców czy tam jest wirus
żółtaczki czy tam jest wirus gruźlicy. One mogą migrować do wód gruntowych do studni
mieszkańców, mogą migrować nawet w niezauważalnym aspekcie jak się rozpuści z wodą co
nie znaczy, że nie ma zjadliwości.
Pan Sławomir Zarentowicz: Gruz czy żwir nie ma tu nic wspólnego z odpadem medycznym.
Odpad medyczny to jest wielkie niebezpieczeństwo dla ludzi i dla środowiska. Nikt na razie
nie kontroluje co oni worzą, smród tam jest taki, który poszedł na całą miejscowość.
Mieszkańcy dzwonili, szukali pomocy.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Szanowni Państwo ja na komisji bezpieczeństwa
poprosiłem wszystkie służby odpowiedzialne za swoje działania aby każda służba począwszy
od policji skończywszy na tych wszystkich innych, które są powołane do tego aby takimi
rzeczami się zajmować jak spłynął tylko wyniki od Pani dyrektor Państwowej Inspekcji
Sanitarno –Epidemiologicznej od policji od ochrony środowiska itd. od tych wszystkich służb
zwołam komisję bezpieczeństwa wtedy poproszę o przedstawienie tych wszystkich wyników
badań tych próbek, które zostały pobrane i wiem, że jest już prowadzone postępowanie przez
prokuraturę przez policję i w momencie kiedy dojdzie tam do naruszenia prawa to zapewniam
Państwa, że te wszystkie służby zmobilizuję do tego żeby tą kopalnię jak najszybciej
zamknąć. Ale trzeba wiedzieć o jednej rzeczy, że taką kopalnię może zamknąć jedynie Urząd
Górniczy.
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Korzystając z możliwości, że na sali jest obecny
Pan Burmistrz Żmigrodu pojawiła się informacja Pana Starosty tzw. zajawka o chęci przejęcia
przez gminę Żmigród o chęci zmianę prowadzącego Szkoły Powiatowej im. Jana Pawła II bo
chciałabym wiedzieć Panie Starosto czym to jest podyktowane bo obiegła nas o tym
informacja, mówi się o tym dużo, mówiło się też o szkole w Trzebnicy o liceum
dyskutowaliśmy o tym na jednej z komisji. Czy podjęte zostały przez zarząd jakieś działania,
kroki w tym zakresie?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Tak naprawdę czym to jest podyktowane to ja nie wiem a
może tym co Pan radny Robert Adach umieszczał na facebooku różne informacje i
podgrzewał atmosferę aby coś się zaczęło dziać w szkołach powiatowych gdzie pisał, że
dyrektorzy zaczynają wypowiadać posłuszeństwo dla Starosty itd. i chciałbym tutaj pokazać
tą Pana prawdę. Pan Starosta Waldemar Wysocki odczytał podziękowania do Pana Dyrektora
Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie Pana Jana Czyżowicza.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Dlatego nie rozumnie tego i pozostawię to bez komentarza .
Szanowni Państwo wpłynęło od rady pedagogicznej, ż ma taki zamiar, głosowanie było. Nie

podejmujemy żadnych działań, żadnych kroków w tym kierunku. Na dzień dzisiejszy nie
podejmujemy żadnych działań.
Pan Robert Adach: Szkoda, że Pan nie przeczytał laurki, którą Pan Dyrektor Szypulski napisał
doceniając współpracę z Panem. Ja rozumie, że Dyrektor Czyżowicz jest grzecznym
człowiekiem i napisał taką laurkę. Poddaję pod Pana ocenę taki fakt, po pierwsze: Grono
pedagogiczne z Zespołu Szkół w Żmigrodzie poprosiło Burmistrza aby przejść pod opiekę
gminy z tego co wiem to zespół w Obornikach też jest bliski podjęcia takiej decyzji. Był
dyrektor naszym gościem, doszło do takiej sytuacji a nie innej. Za chwilkę jak tak Pan będzie
rozmawiał z nauczycielami i dyrektorami jak ze mną w tej chwili to powiat nie będzie miał
żadnej szkoły ani szpitala za chwilę wszyscy ucieknął spod Pana opieki i powiat stanie się
wydmuszką z 5 milionowymi wydatkami na płace i tyle. Chyba tego nie chcemy a Pan mówi
niczym minister propagandy Iraku upadającego, że Amerykanie zajmowali Bagdad on mówił,
że już wojna się kończy bo wygraliśmy. Sytuacja jest tragiczna bo większość Pana placówek
wypowiada posłuszeństwo.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: A Pan mówi jak rzecznik jednego rządu jak Jerzy Urban.
Pan Robert Adach: Ale to Pan należał do PZPR-u a nie ja.
Ad. 4
Informacja przewodniczącej.
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak poinformowała o pismach, które to wpłynęły do
biura rady w okresie międzysesyjnym.
Odczytała również list z podziękowaniami od wszystkich radnych powiatu trzebnickiego
oraz Pana Starosty Waldemara Wysockiego dla przechodzącej na emeryturę Pani Dyrektor
Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Trzebnicy Pani Danuty Szuber.
Pani Dyrektor Danuta Szuber złożyła podziękowania za miły gest oraz poinformowała o
dalszych planach pracy szkoły oraz jej osiągnięciach.
Pan Robert Adach: Ja bym zaapelował do zarządu aby przegłosował uchwałę intencyjną żeby
zarząd zabrał głos w tej dyskusji nt. jakości naszego liceum czy krótki tekst nt. tego co Pani
Dyrektor powiedziała. Liceum powiatowe ma w takim powiecie jak Trzebnica ma swoje
funkcje. Takie funkcje, które polegają na tym żeby jak największa ilość dzieci, które
rozpoczną naukę tą naukę zakończyła. Nasze liceum ten proces kończy 90 parę % naszych
dzieci, które zaczynają w wyniku wsparcia w wyniku pracy w wyniku zajęć pozalekcyjnych i
innych działań wytyczonych przez szkołę. Te elitarne licea wrocławski ich jest 3 albo 4 o
których pisze Panorama Trzebnicka to po pierwsze selekcjonują najlepsze dzieci z regionu po
drugie wskaźnik edukacyjny sięga najwyższych procent tzn. nikt z nas nie chce żeby dziecko
zaczęło szkołę i w drugiej klasie nasze dziecko wypadło po trzecie wskaźnik dostępu do
narkotyków, patologie sto razy większe niż w naszych szkołach po czwarte selekcjonujemy z
milionowej populacji a nie z 80-tysięcznej populacji i jeszcze o tym się nie mówi tam rodzice
w większości biorą na siebie ciężar związany z korepetycjami bo większość tych dzieci, które
osiąga pułap wyższy niż w tych wskaźnikach uczy się z zaplecza finansowego swoich
rodziców. Ja nie wiem czy chcemy stworzyć w Trzebnicy taką szkołę, która będzie
przyjmowała tylko elitarne dzieci a cała reszta ma jeździć do Wrocławia. Drugi fakt mimo
tego potencjału populacyjnego większość wykształconej kadry zajmującej stanowiska
kierownicze w powiecie trzebnickim to są właśnie absolwenci tej szkoły. Duża część ludzi,
która robi karierę w Polsce i na świeci to są absolwenci tej szkoły. W tym sensie się dziwię,
że zaczęła się taka idiotyczna dyskusja, że nasza szkoła w tej śmiesznej dyskusji jest jak
gdyby klejnotami rodowymi została zdeprecjonowana przez środowiska, które wcześniej
wyrażały zachwyt i zaufanie do Pani Dyrektor nie wiem co się w tym momencie wydarzyło i
co jest katalizatorem tych zdarzeń całkowicie zmieniły zdanie. Czasami w Panoramie na

stronie widziałem takie zmanipulowane zdjęcie tutaj nowoczesne boiska tutaj boiska mniej
nowoczesne bo tam 8 lat temu położyliśmy tartan bo tam i to tak zrobimy. Różnica jest taka,
że my tutaj dzisiaj mamy sesję rady powiatu i mój syn w koszykówkę gra na boisku liceum –
dlaczego? Dlatego, że w Szkole Podstawowej Nr 1 wszystkie boiska nowe są zamknięte są
wakacje i nikt tam nie może grać. Czyli otwarta szkoła o dużych zasługach dla powiatu
została zdeprecjonowana. Dlatego chciałem zawnioskować aby interpelacje i zapytania
przenieść na początek rady powiatu bo to jest kolejny raz o istotnych sprawach dla powiatu a
Pan Starosta kolejny raz wychodzi tak jak na komisji ostatnio jak były interpelacje i zapytania
to Starosta wyszedł. Jak my mamy dyskutować nt. strategii powiatu i choćby obrony imienia
dobrego naszych szkół w momencie kiedy Starosta wychodzi jest to ciężkie. Ja bym prosił
Zarząd Powiatu Trzebnickiego aby zajął stanowisko asertywne żebyśmy na stronach
internetowych powiatu zobaczyli to co Pani Dyrektor przygotowała, żebyśmy zawalczyli o
dobre imię powiatu. Czy Wam jest na rękę, że się pozbywacie skarbów rodowych ?
Wszystkie instytucje powiatu odpłynęły od nas i zostaniemy tylko starostwo powiatowe i nic
więcej. Tym bardziej, że jak patrzę co najmniej dwóch członków zarządu co tu siedzi – ale
Pan Buczak kończył. Andrzej Góral, który jest przewodniczącym Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkoły czy Małgorzata Kolińska na miłość boską tak patrzę na Jurka i wiesz jaka ta oświata w
Trzebnicy jest.
Pan Wicestarosta Jerzy Trela: Robert Ty nie wiesz jakie jest moje stanowisko. Jeszcze w
piątek byłem i walczyłem o pieniądze dla liceum / szum na sali / może skończmy to bo
zaczynasz w stosunku do mnie wyrażać jakieś opinie
Pan Robert Adach: Oczekuję od zarządu, że weźmie w obronę swoją dobrą szkołę bo ja nie
chcę przebijać piłeczki czy szkoły prowadzone przez gminy są dobre gdyby takie były dużo
lepsze to w przypadku naszego gimnazjum prowadzone przez nasze liceum nie mielibyśmy
rok do roku coraz więcej chętnych z gminy Trzebnica niż do innych gimnazjów. Ale w
momencie kiedy tendencyjnie się szkaluje nasze szkoły co w jakimś sensie może skutkować
tym o czym mówi Pani Dyrektor mniejszym naborem a większą dotacją samorządu
powiatowego do szkoły bo jak będzie mniej dzieci to więcej będziemy musieli dopłacić no to
powinniśmy się zmierzyć z tym, tym bardziej, że mam nadzieję, że Pan Starosta lub żaden
inny członek zarządu w wyniku tej decyzji grona pedagogicznego nie płyniemy pod włos bo z
ludźmi trzeba rozmawiać.
Pan Damian Sułkowski: Miałem przyjemność dzisiaj uczestniczyć przez parnaście minut w
radzie grona pedagogicznego Zespołu Szkół o którym mowa jedynki naszej i to co usłyszałem
tam to jest zarzutem do mnie i do Państwa do wszystkich radnych o brak informacji. Pojawiło
się hasło w prasie, że jest uchwała intencyjna gminy Trzebnica o przejęcie a powiat siedzi
cicho. Uważam, że zarząd takie informacje powinien od razu zdementować czy są rozmowy
czy będziemy przekazywać szkoły czy chcemy czy nie? A ta to taki marazm występuje akurat
jak jest rekrutacja. Może to jest celowe zamieszanie po to żeby ta szkoła celowo najmniej
zebrała kandydatów żeby ona upadla później będzie ją łatwiej podnieść ją przejąć. Ja
uważam, że w takim momencie kiedy przychodzi rekrutacja, koniec roku szkolnego
natychmiast uciszyć pewne sprawy i nie mówić, że można szkołę przekazać w czerwcu. Czyli
na zasadzie, że jest już nowy grafik przygotowany a nagle przyjdzie nowy właściciel. I tu
ponaglam pytanie: Kiedy będzie ogłoszony konkurs Pani Dyrektor na stanowisko?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Panie Adach ja bym prosił aby Pan się uspokoił bardziej. W
najbliższych dniach teraz będzie ogłoszony konkurs.
Pan Damian Sułkowski: W ciągu tygodnia tak?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Tak.
Pani przewodnicząca Małgorzat Matusiak: Nadmieniam, że podziękowania i życzenia są
przygotowane dla Pana Ireneusza Chudzikowskiego dla Pana Czyżowicza i Pana

Szypulskiego. Pan Chudzikowski odchodzi na zasłużoną emeryturę a Pan Jan Czyżowicz i
Pan Sławomir Szypulski złożyli rezygnację z funkcji dyrektora.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Szanowni Państwo żeby było jasne w środę będzie oficjalne
spotkanie i podziękowanie. Zarząd Powiatu Trzebnickiego będzie dziękował dyrektorom
wszystkim i tym, którzy pozostają i tym którzy odchodzą.
Pani przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu a mianowicie do procedury udzielenia
absolutorium.
Pan Starosta Waldemar Wysocki odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do opinii wniosku Komisji Rewizyjnej w związku z nieudzieleniem przez tą komisję absolutorium
zarządowi powiatu za 2016 rok.
Radni podjęli dyskusję w temacie.
Została również odczytana pozytywna opinia RIO nt. przedłożonego sprawozdania z
wykonania budżetu za 2016 rok oraz przedstawiona została informacja nt. zmiany stanu
mienia powiatu trzebnickiego w 2016 roku.
Pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Adach przedstawił negatywne stanowisko
komisji odnośnie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Trzebnickiego z wykonania
budżetu za 2016 rok.
Na salę sesyjną przyszli radni: A.Gubernat, T.Iwaszczuk, B.Rubaszewski, S.Węgrzynowicz.
Ad. 6
Podjęcie uchwał:
1) Uchwała ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Trzebnickiego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu;
GŁOSOWANIE NAD W/W UCHWAŁĄ:
11 – za, 7 – przeciw, 1 – wstrzymujący;
2) Uchwała ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Trzebnickiego za 2016 rok;
GŁOSOWANIE NAD W/W UCHWAŁĄ:
11 – za, 7 – przeciw, 1 – wstrzymujący;
3) Uchwała ws. zmiany w budżecie Powiatu Trzebnickiego na 2017 rok;
Pan Skarbnik Dorota Filon przedstawiła zmiany, które zostały wprowadzone do budżetu na
2017 rok.
GŁOSOWANIE NAD W/W UCHWAŁĄ:
13 – za, 1 – przeciw, 5 – wstrzymujących;
4) Uchwała ws. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata
2017-2027;
Pani Skarbnik Dorota Filon poinformowała o zmianach, które należało wprowadzić do wpf-u
na lata 2017-2027.

GŁOSOWANIE NAD W/W UCHWAŁĄ:
13 – za, 0 – przeciw, 3 – wstrzymujące;
5) Uchwała ws. emisji obligacji Powiatu Trzebnickiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu;
Pani Skarbnik Dorota Filon wyjaśniła kwestię dotyczącą emisji obligacji.
GŁOSOWANIE NAD W/W UCHWAŁĄ:
16 – za, 0 – przeciw, 3 – wstrzymujące;
6) Uchwała ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy za 2016 rok;
GŁOSOWANIE NAD W/W UCHWAŁĄ:
18 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący;
7) Uchwała ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki
Długoterminowej w Żmigrodzie za 2016 rok;
Pan Damian Sułkowski: Uważam, że jest źle w szpitalu w Żmigrodzie. Sam fakt taki, że nie
jest Pan dyrektorem tylko p.o dyrektora nie wiem jaki jest powód, że nie można unormować
tej sytuacji. Uważam, że obecna sytuacja i to pokazuje to sprawozdanie spowoduje taką opcję,
że jeśli nie dostanie kontraktu to nie będzie konkursu pozytywnego to szpital czeka albo
wchłonięcie przez Trzebnicę może to jest ten cel tych wszystkich działań. Ten szpital
wymaga inwestycji Panie Waldemarze zostało rok do wyborów może trzeba zacząć
inwestować w swoją gminę?
Pan Robert Adach: Pytanie w zakresie ustawy o sieci szpitali. Ona daje większą szansę
szpitalom, które wchodzą w konsolidację i takie pytanie do zarządu dlaczego my do
poniedziałku zeszłego tygodnia był taki okres o podjęcie uchwały o zamiarze połączenia
dwóch placówek i wtedy byłaby szansa, większa szansa żeby ten kontrakt na rehabilitację
dostać. Teraz nasz szpital będzie musiał konkurować w konkursie i niewiadomo w ogóle czy
w tej branży i w tym regionie NFZ ogłosi bo to będzie zależało od tego ile zostanie pieniędzy
z tzw. sieci szpitali było to w jakimś sensie rozwiązanie faworyzowane przez ministra
Radziwiłła żeby łączyć, konsolidować i dlaczego my w tym przypadku takiego działania nie
podjęliśmy?
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Ja bym chciała zaapelować a jednocześnie
wnioskować do Pana Dyrektora szpitala o podwyżki dla pracowników szpitala.
Pan dyrektor Dominik Budziak: Oczywiście pochylam się nad tym problemem i staram się go
rozwiązać. Od początku 2017 roku nastąpiła korekta stawek zaszeregowania wynagrodzenia
/ szum na sali /
Pan Damian Sułkowski: Panie Dyrektorze na komisji słyszałem jednoznacznie, że powiat nie
ma żadnego wpływu na wynagrodzenia tylko wynagrodzenie pochodzi prosto od
/ niezrozumiała wypowiedź / więc co Pan opowiada wyrównanie nastąpiło bo się podniosła
najniższa krajowa. Dlatego nie oszukujmy ludzi tylko trzeba zainwestować w szpital żeby
zwiększyć łóżka zwiększyć jakość usług i wtedy poprzez kontrakt można podnieść zarobki
tylko w ten sposób a każde inne słowa są bzdurą i kłamstwem.
Pan dyrektor Dominik Budziak: Zarzut kłamstwa jest nie uprawniony w stosunku do mnie
Pan Damian Sułkowski: Ja nie powiedziałem tego do Pana.

Pan dyrektor Dominik Budziak: Korekta stawek zaszeregowania nastąpiła w przypadku
100% pracowników miało to oczywiście związek z podwyżką minimalnego wynagrodzenia
ale nie w stosunku do wszystkich pracowników.
Pan Damian Sułkowski: Stawka zaszeregowania to do, której grupy się należy. I to też nie jest
związane z podniesieniem zarobku tylko z przesunięciem i z nowymi obowiązkami. Jak może
być w 5 i 15 zaszeregowania ale w 5 robi tylko dotąd a w 15 robi dotąd to też nie jest tak do
końca powiedziane.
Pan Robert Adach: Będą ogłoszone konkursy na rehabilitację i tutaj tak naprawdę jeszcze nikt
nie wie czy będzie dodatkowy konkurs w naszym regionie po drugie bo się mówi, że 3 do 7%
z ogólnej puli pieniędzy będzie przeznaczone na tzw. świadczenia konkursowe, bliżej moim
zdaniem jest to 3 niż 7 po drugie jakiej wysokości ten kontrakt uzyskamy daj Boże żeby to
był tako sam bo myślę sobie jak rozmawiam z dyrektorami NFZ-tu to tych pieniędzy
niekoniecznie ich może być więcej a może być mniej w wyniku tego, że preferowana jest sieć
a cała reszta jak dostanie kontrakty na dotychczasowym poziomie to jest ok. ale może być tak,
że tego kontraktu dostaniemy mniej albo w ogóle w tym obszarze NFZ nie ogłosi konkursu. I
na razie jest to tak wszystko mgliste, że poczekajmy no to co się będzie działo bo wszystkie
argumenty są po stronie NFZ ale te ostatnie poczynania ministra Radziwiłła, że chciał
wyrównać wszystkie podmioty prywatne z / niezrozumiała wypowiedź / traktuję jako
pozytywne – niestety. Pani premier to zastopowała bo my mamy cały potencjał to tego żeby
sprzedawać miejsca komercyjne a nie za bardzo to się da. Bo gdyby to była spółka to by
mogła sprzedawać ale, że jest to Sp. ZOZ to nie może. Zapotrzebowanie na łóżka
diametralnie wzrośnie. Ja też teraz się klepię w piersi bo poprzedni rząd nie umiał wyrównać
szansę podmiotów prywatnych i publicznych. Dzisiaj mają różne szanse i to jest z jakichś
niezrozumiałych powodów stopowane na szkodę wszystkich placówek, które mają
charakterystykę Sp. ZOZ. To dotyczy tego szpitala to dotyczy naszego wojewódzkiego
szpitala w Obornikach Śl., który nie może sprzedawać chociaż potencjał jest olbrzymi, wielu
innych takich placówek publicznych, które świadczą doskonałe usługi ale nie mogą się
rozwijać w wyniku tego głupiego zapisu. Ja bym nie liczył na to, że się zwiększy ilość
pieniędzy od podmiotu publicznego ale jest olbrzymie zapotrzebowanie na tzw. miejsca
komercyjne, które mogły by być kolejkowaniem do miejsc bezpłatnych. Bo jeżeli mówimy o
długoterminowej opiece w zakresie ludzi chorych na demencję starczą na te wszystkie
zachorowania gdzie tych ludzi trzeba trzymać do końca życia. To taki proces, że na początku
rodzina pokrywa pewien koszt a później jak się zwalnia kolejka to się wskakuje na ten
bezpłatny to jest powszechnie akceptowalny i logiczny dla ludzi niż taki mechanizm, że ci
ludzie nie mają nic praktycznie do zaproponowania i nie mogą skorzystać z żadnej usługi.
Pan Damian Sułkowski: Panie Robercie widzę, że tutaj Pan znowu obrócił kota ogonem bo
mówi Pan o kontrakcie, mówi Pan dobre. Natomiast kwestia jest tutaj zupełnie inna. Mówimy
tutaj o niedofinansowanym szpitalu w Żmigrodzie, który potrzebuje pieniędzy na to żeby
mógł dostać porządny kontrakt, w ogóle żeby mógł dostać już nie wspomnę, że nie spełnia
wymogów podstawowych ale na szczęście ustawa jest przesunięta w tym momencie więc
proszę tutaj na to zwrócić uwagę. Wszyscy wiemy jaka jest sytuacja z kontraktami
Pan Janusz Szydłowski: Chyba to jest jeszcze przedwczesna rozmowa dla nas jako radnych /
szum na sali / to, że wynagrodzenia są niskie to ta sytuacja jest nam znana od początku. Jeżeli
szpital dostanie odpowiedni kontrakt to na pewno sobie poradzi jeżeli natomiast kwota będzie
za mała to myślę, że wtedy podejmiemy jakieś kroki w tym kierunku.
Pan Damian Sułkowski: Do października zostało ile? Nic szpital do października szpital nie
będzie w stanie przygotować. To jest kwestia zeszłego roku, który został zmarnowany.
Pan Jan Hurkot: Ja do tych członków partii. Kolejna banda rządzi. Jedna rządziła nie zrobiła
nic, jeździliście na wyjazdy, balowaliście, dobrze się bawiliście a reformy służby zdrowia nikt
nie ruszył. Teraz kolejna dlaczego tak jest? Jeżeli budują S-5 i tam gdzie nie ma w ogóle ludzi

postawiono ekrany a tam gdzie są ludzie w tej chwili to jedną uchwałą zwiększającą ilość
decybeli po prostu rząd zdecydował, że już nie ma tych ekranów a w pustych polach stoją.
Dlaczego tutaj nie rozmawiacie ze swoimi mentorami i tymi którzy Wam politykę kreują żeby
wprowadzili te zmiany, żeby było można komercyjnie obsługiwać. Nikt o tym nie myśli my
duperpalcami się tutaj zajmujemy a nie wejdzie nikt konkretnie i nie zablokuje tych
chemicznych odpadów czy medycznych po prostu ubezwłasnowolnieni każdy chce jakąś
funkcję pełnić czy w sanepidzie czy w innej organizacji. Proszę Państwa trzeba serce wkładać
w pracę i dawać coś od siebie a nie po prostu przewegetujemy tutaj ponudzimy się przy
niektórych odczytach i wyjdziemy sobie zadowoleni. To nie o to chodzi żeby wziąć dietę
tylko zreformujmy ten kraj bo ciągle w letargu jesteśmy. Mamy problemy już może Państwo
tego nie odczuwacie z Ukraińcami, wyrżnęli 200 tysięcy ludzi my podkładamy się tej całej
rewolucji w Kijowie a oni mają nas głęboko w poważaniu. Bandera i jego potomkowie
różnego rodzaju medale przyznają, prezydenci Ukraińcy wchodzą w to my nie reagujemy.
Zachowujmy się w sposób zdecydowany i musimy wiedzieć czego chcemy. Jeżeli chcemy
reformować służbę zdrowia co stoi na przeszkodzie? Kto nam blokuje proszę Państwa sejm.
Mamy posłów z jednej czy z drugiej opcji czy z trzeciej niech ruszą tyłki a nie sala poselska
jest pusta ciągle chyba, że trzeba coś konkretnego przegłosować to na wózkach ludzi zwożą.
To są tematy, które nam utrudniają życie. O tym, że demografia jest taka a nie inna o tym, że
ludzi starszych przybywa wiedzieliśmy już 20 lat temu. Co w tym kierunku zrobiliśmy? Nic.
Szpital żmigrodzki jest bardzo ubogi jest siermiężny mówiąc krótko i trzeba tam dać
pieniądze żeby były warunki na realizację zadań statutowych. Ale my sobie pogadamy,
wyjdziemy stąd i mamy czyste sumienie to nie tak. My powinniśmy się mniej kłócić a takie
tematy rozwiązywać. Tak samo ci nasi parlamentarzyści pseudo w sejmie.
GŁOSOWANIE NAD W/W UCHWAŁĄ:
17 – za, 1 – przeciw, 1 – wstrzymujący;
8) Uchwała ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny na rzecz
Powiatu Trzebnickiego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność
Gminy Żmigród;
GŁOSOWANIE NAD W/W UCHWAŁĄ:
19 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących;
9) Uchwała ws. zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego z możliwością wykupu koparki
kołowej wraz z osprzętem w ramach przedsięwzięcia pn. „ Polepszenie jakości utrzymania
dróg powiatowych poprzez dosprzętowienie parku maszynowego Zarządu Dróg Powiatowych
w Trzebnicy
Pan Adam Gubernat: Czy to jest maszyna nowa czy używana?
Pan dyrektor ZDP Paweł Kaźmierczak: Jeśli jest to brane w formie leasingu to są to maszyny
praktycznie nowe z takim zastrzeżeniem żeby uzyskać korzystną cenę to ona może być z
poprzedniego rocznika. Najdroższa byłaby koparka w granicach 700 tysięcy złotych do tego
głowica taka do krzaków powyżej 100 tysięcy złotych i jeszcze głowica do koszenia trawy po
to żeby ta koparka posiadała cały osprzęt, żeby ona mogła pracować cały rok a nie żeby tylko
to była koparka do kopania.

Pan Damian Sułkowski: A głowica co frezowania asfaltu?
Pan dyrektor ZDP Paweł Kaźmierczak: To nie jest głowica do frezowania asfaltu ona jest do
krzaków.
Pan Robert Adach: Ostatnie lamborghini kosztowało prawie 200 tysięcy to jest kupę
pieniędzy i nie powinniśmy dyskutować o tym a tylko co jest tańsze. Specyfika pracy ZDP
wygląda w ten sposób, że zaczynają pracować wracają ok. 13-tej taka maszyna żeby zarobiła
na siebie to musi na 2-3 zmiany pracować ona kupę pieniędzy kosztuje i jak nie jest
użytkowana i amortyzowana przez dużą część dnia kiedy jest jasno to się to nie opłaca. Te
wszystkie rzeczy o których mówicie można wyspecyfikować, ścinka poboczy. Kiedyś w
gminie Żmigród skorzystaliśmy z Waszego radnego rowy nam takie. Zlecenie i korzystanie
czasami z takich usług jest bardziej efektywne niż przy pracy pracowników tym bardziej, że
nasi pracownicy bardzo mało zarabiają i jakby efektywność naszej pracy jest taka średnia.
Oni nie będą robić więcej niż kodeks pracy im nakazuje. W konsekwencji taka maszyna
pracuje od 3 do 6 godzin. I jeszcze jak nałożymy zwolnienie lekarskie czy ktoś przyjdzie czy
nie to się okaże, że to 900 tysięcy w cyklu amortyzacji to przez 5 lat ta maszyna zrobi robót
tak przeliczyć nam za 600 tysięcy a nie za 900 tysięcy. Jeszcze nam dochodzą koszty pracy,
paliwa i napraw, serwisu i ubezpieczenia. Ja bym chciał mimo wszystko, że jeśli zakup na
poziomie 900 tysięcy złotych jest to żeby nam ktoś pokazał czystych obliczeń w Excelu. Ja z
doświadczenia powiem, że koszty wynajęcia dużej firmy spedycyjnej były dużo mniejsze niż
większość dużych firm usługowych w zakresie firm transportowych czy logistycznych
większość firm korzysta z outsourcingu niż za kupowanie / niezrozumiałe słowa /. Nie chcę
się upierać ja się wstrzymam w tym sensie
Pan Janusz Szydłowski: Pan dyrektor ma sprzęt pod ręką i w każdej chwili może zareagować
Pan Łukasz Budas: Jak ja słucham urzędników albo byłych urzędników Robert to z całym
szacunkiem bo byłeś urzędnikiem to co w tej chwili mówisz to opowiadasz bzdety bo to
pokazuje, że poprzedni dyrektor również był zły. Zachodni sprzęt jest o wiele lepszy niż
polski sprzęt. Jeżeli zostanie dobrze wykorzystany jeżeli jest dobry zarządca, który zarządza
firmą to ten sprzęt na pewno się zwróci a po drugie to będziesz miał go na własnym
podwórku.
Pani Ewa Pasek: A ilu ma Pan z uprawnieniami pracowników do obsługi tej koparki?
Pan dyrektor ZDP Paweł Kaźmierczak: Jeden Pan ma uprawnienia do obsługi tej koparki.
Jeśli chodzi o to to byśmy chcieli pozyskać tą koparkę kołową o wadze ok. 16 ton i żeby
miała odpowiednie parametry techniczne w zakresie ciśnienia oleju, żeby te głowice miały
odpowiednie parametry pracy. Nie mogę mówić tylko o koparce ale o koparce, która będzie
miała również te odpowiednie przystawki w takim celu żeby w okresie zimowym kiedy śnieg
pada to zakładamy dostawkę i odkrzaczamy rowy w okresie letnik kiedy wszędzie na polach
są zasiewy krzaki czy trawy tą przystawką do koszenia możemy wykaszać. A koparka jako
koparka w okresie wiosennym i jesiennym to jak tylko deszcz popada to mamy mnóstwo
zgłoszeń do mieszkańców o np. podtopieniach. Jeśli wynajmuję firmę, firma pracuje na
odcinku 500 metrów jest t w stanie wykonać w ok. tygodnia no to sobie liczą ok. 15 tysięcy
złotych. Przeliczałem te raty leasingowe w okresie 3 letnim a wcześniej w okresie 5 lat no to
wychodziło mi, że w okresie miesięcznym płaciłbym ok. 12-15 tysięcy złotych.
Radni podjęli dyskusję w temacie.
Wniosek Pana Sławomira Zarentowicza o zakończenie dyskusji.
GŁOSOWANIE NAD ZAPROPONOWANYM WNIOSKIEM:
15 – za, 2 – przeciw, 1 – wstrzymujący;
/ 18 radnych wyszedł Pan Rubaszewski /

GŁOSOWANIE NAD W/W UCHWAŁĄ:
13 – za, 2 – przeciw, 3 – wstrzymujące;
Pan Damian Sułkowski: Pani dyrektorze uchwała została podjęta więc prosiłbym o informacje
jak już będą wpływały jakieś oferty o zapoznanie rady jak wygląda postępowanie.

Ad. 7
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.
Radni sprawozdanie otrzymali w formie maila ok. miesiąc wcześniej.
Ad. 8
Interpelacje i zapytania radnych
Pan Damian Sułkowski: Ja do zarządu prosiłbym żeby umieszczać sprawozdanie Starosty na
BIP-ie , protokoły. Drugie pytanie: Czy już jest regulamin korzystania z boiska w
Żmigrodzie ?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Boisko w Żmigrodzie będzie otwarte cały czas całą dobę.
Regulamin ma opracować dyrektor. Pani dyrektor dostała pisemną informację od Zarządu
Powiatu Trzebnickiego aby udostępnić boisko cały czas.
Pan Damian Sułkowski: A kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Dyrektor, Pani dyrektor ma przygotować regulamin i
wszystko.
Pan Robert Adach: Czy istnieje uchwała odnośnie wspólnych propozycji gmin w kontekście
przejęcia naszych szkół i jakie jest Wasze stanowisko. Bo wiem, że Żmigród wyraził takie
zainteresowanie Trzebnica i Oborniki Śl. Jaki jest stanowisko zarządu w kontekście
oddawania szkół czy Wy jesteście za czy przeciw?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Jeśli chodzi o Oborniki Śl. to nic o tym nie wiemy jak coś
Pan tutaj sugeruje jeżeli chodzi o Żmigród to słyszeliśmy dzisiaj jeżeli chodzi o LO w
Trzebnicy to też żeśmy dzisiaj słyszeli. Prawdą jest, że Pan Burmistrz takie pismo
przedstawił.
Pan Robert Adach: Czytał Pan ale Pan nie przeczytał jakie jest Pana stanowisko? Przeczytał
Pan, że Burmistrz zwrócił się z wnioskiem i tyle no ja bym chciał znać Pana stanowisk
Pan Starosta Waldemar Wysocki: A Pana jakie jest stanowisko?
Pan Robert Adach: Ja jestem przeciwny tak oczywiście, że tak.
Pan Jan Hurkot: Proszę Państwa my w ogóle naprawiajmy a jeżeli jest coś dobrego i fajnie
funkcjonuje to bijmy brawo, że w Polsce w czołówce jest szkoła a nie jakimś ogonie w
gminie czy w powiecie dlatego niech Pan Burmistrz lub ktoś inny weźmie szkołę, która leży i
pokarze jaki jest kozak i wyprowadzi ją na wyżyny wtedy można bić brawo a nie wtedy
świetnie funkcjonującą tyle lat Panią Szuber, która się sprawdzała tak nie wolno robić.
Miejmy troszeczkę takiego wyczucia w tych kwestiach trzeba nazwać sprawę po imieniu a
tym bardziej jestem przeciwko przekazywaniu mienia jakiejkolwiek gminie to są potężne
obiekty, działki itd.
Pan Sławomir Zarentowicz: Ja mam pytanie do Pana Błażewskiego, te trzy szkoły przynoszą
zysk powiatowi czy powiat musi grube miliony inwestować w te obiekty? Czy to jest bobra
rzecz czy tracimy na tym?

Pan Sławomir Błażewski: Zrobiłem kalkulację odnośnie subwencji, które mamy na
poszczególne szkoły do każdej ze szkół dokładamy prawie po pół miliona.
Pan Sławomir Zarentowicz: Można trzymać szpital można trzymać szkoły można trzymać
jeszcze inne rzeczy niedochodowe
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Ale taki są realia od lat to jest kwestia systemu
finansowania.
Pan Jan Hurkot: Jak widzimy demografia jest bezwzględna i za 5 – 10 lat zamkniemy niektóre
z tych szkół a obiekty zostaną własnością gminy warte kilka milionów bo to jest
nieuniknione. Widzimy co się dzieje w wielu szkołach są za małe ilości dzieci to samo
dotknie szkoły średnie.
Pan Robert Adach: Pozwolę się z tym nie zgodzić dlatego, że powiat trzebnicki oprócz
powiatu wrocławskiego to jest mają przyrost mieszkańców na plus a nie minus po drugie
trzeba uwzględnić 500+, które spowoduje, że tych dzieci może być więcej w szkołach teraz
jest już ich trochę więcej. W tym kontekście, że ludzie się osiedlają w powiecie trzebnickim,
tworzymy S – 5 i impuls osiedleńczy będzie większy to potencjał demograficzny dla
trzebnickich szkół może być dużo większy. Ja odnoszę się do Pana Błażewskiego jak to
możliwe, że do Żmigrodu i do Trzebnicy Pan powiedział, że do każdej z tych szkół po 500
tysięcy dopłacamy? Czyli 1,5 miliona?
Pan Sławomir Błażewski: Tak
Pan Robert Adach: Ja się z tym nie zgadzam i z chęcią zobaczę subwencję
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Ale za Pana też się dokładano.
Pan Robert Adach: Na komisji chciałbym zobaczyć szczególnie Żmigród bo Żmigród jest
szkołą zawodową, która ma jeszcze gimnazjum i tutaj zawsze Żmigród wychodził na in plus.
Co do liceum trzebnickiego to w zależności jak przeliczano subwencję. Bo jak Pan przelicza
Panie Błażewski nie uwzględniając, że liceum trzebnickie ma największy wskaźnik
wykształconych nauczycieli a co za tym idzie a co za tym idzie ta dotacja, którą mi zostawił
w Excelu jeszcze Ferdynand Markocki, która uwzględniała też wykształcenie i ilość
nauczycieli dyplomowanych i mianowanych to jak tym algorytmem przeliczyłem to liceum
trzebnickie nie przynosiło strat. Jeżeli weźmiemy tylko samą średnią subwencyjna na ucznia
to tak ale jak weźmiemy wskaźnik z wykształceniem nauczycieli
Pan Wicestarosta Jerzy Trela: Ja subwencję liczyłem i na każde dziecko jest odpowiednia
waga w zależności od w zależności czy to dziecko chodzi do szkoły do 5 tys. mieszkańców
czy powyżej 5 tys. mieszkańców i tak samo jeśli chodzi o niepełnosprawności. Nie ma teraz
subwencji na dowożenie, kwalifikacji nauczycielskich się nie bierze w subwencji tam gdzie
jest wyższy stopień awansu zawodowego tam szkoła jest najdroższa nikt nie patrzy czy
poziom kształcenia jest taki czy taki. Jeżeli w szkole mamy tylko nauczycieli mianowanych to
mniej gmina czy powiat dokłada do tej szkoły jeżeli większość jest 75% nauczycieli
dyplomowanych to ich pobory są wyższe dlatego się więcej dokłada. Jest tzw. system
informacji oświatowej tam raporty i można każdą szkołę tam wrzucić raport subwencyjny i
wychodzi nam raport do danej szkoły.
Pan Damian Sułkowski: Złożyłem pismo do zarządu miesiąc temu i prosiłem o utworzenie
rejestru umów żeby ujawnić wszystkie informacje dotyczące wydatków zewnętrznych
starostwa czyli wszystkie umowy, które zawierają. Dostałem odpowiedź i miesiąc po
odpowiedzi chciałem wiedzieć czy zarząd spełni moje oczekiwania? Pisaliście, że spełnicie
moje oczekiwania
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Szanowny Panie radny rozmawiałem z Panią księgową
Panią Razik bardzo Pana zapraszam jest to bardzo dużo pracy to co Pan mówi i nic nie mamy
do ukrycia

Pan Damian Sułkowski: Ale jak mamy tak dużo pracy pół Polski się tak spracowało ciężko?
Gmina Żmigród nie chce ujawnienia takich informacji, powiat też nie chce na jednej półce
Burmistrz i Starosta wszyscy tajemniczy.
Ad. 9
Wnioski i oświadczenia radnych
Pan Damian Sułkowski: Ja wnioskuję do Starosty do zarządu o ujawnienie informacji o
piśmie od Pana Roberta Korytkowskiego dlaczego został zwolniony z pracy? Może być taki
wniosek? Informacja jest tajna ale protokół nie jest tajny więc odpowiedź nie będzie tajna.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Ale takiego pisma Pan Robert nie dostał
Pan Damian Sułkowski: Ale Pan czytał
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Że zapoznaliśmy się z pismem Pana Roberta
Korytkowskiego my tylko się zapoznaliśmy z pismem Pana Robert.
Pan Damian Sułkowski: Czyli nie dostał odpowiedzi?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Pani dyrektor zwalniała my żeśmy nie zwalniali. My żeśmy
się zapoznali z pismem.
Pan Robert Korytkowski: Każdy pracodawca ma w swoich kompetencjach zatrudnianie i
zwalnianie pracowników
Ad. 10
Zamkniecie sesji rady powiatu
Pan przewodnicząca Małgorzata Matusiak zamknęła XLIII sesję Rady Powiatu Trzebnickiego
życząc tym samym wszystkim obecnym udanych i spokojnych wakacji.
Protokołowała
Joanna Uchańska

Przewodnicząca Rady Powiatu
Małgorzata Matusiak

